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LAGUNTZAILEAK

Hondarribiak ez ditu bere gain hartzen aldizkarian adierazitako esanen eta iritzien ondorioak.
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Abian da “Hondarribia
zu zara” kanpaina
Hiriko merkataritza eta ostalaritza balioan jartzea ditu helburu
Hondarribiko Udalak, hiriko merkataritza eta ostalaritzaren balio ekonomiko
eta kulturala goraipatzeko abian jarri du
“Hondarribia zu zara” kanpaina.
“2020ko martxoaz geroztik, Hondarribian, beste herri eta hiri askotan bezala,
COVID-19 pandemia izan da nagusi. Pandemiak urruntze sozialerako neurriak
hartzera behartu du, askotan ostalaritzarekin, merkataritzarekin eta turismoarekin lotutako jarduera ekonomikoak nahi
gabe ixtea eraginez”, adierazi zuenTxomin Sagarzazu alkateak ekimen honen
aurkezpenean.

Maria Serranok kanpainari buruzko
informazio gehiago eman zuen. “Hondarribiko sare ekonomikoaren ordezkaritza garrantzitsu batek parte hartu du:
50 pertsona, ostalariak, merkatariak,
arrantzaleak, saregileak, baserritarrak,
landetxeetako arduradunak”.
Guzti horien irudiek osatzen dituzten 5
totem jari dira Mendelun, Amuten, Zumardian, Kiroldegian eta Hondartzan,

eta 18 panel. Prentsan eta sare sozialetan
kanpainak egingo dira eta publizitate-iragarki bat ere prestatu da.
Bidasoa Bizirikek emandako azken datuen arabera (2020ko abendua), Hondarribian 4.973 lanpostu eskaintzen
dituzten 1219 establezimendu daude.
Zerbitzuen sektorean 949 establezimendu daude (%77,85) eta 4.185 lanpostu eskaintzen dituzte (% 84,15).

‘Hondarribia zu zara’ kanpaina honekin,
Hondarribiko ostalaritzak eta merkataritzak dakarren aberastasun kulturala
eta ekonomikoa herritarren aurrean balioan jarri nahi da, ekainaren 30era arte
egingo diren zenbait komunikazio ekin
tzen bitartez.
“Kanpainarekin ez dugu ostalaritza eta
merkataritza sektorea bakarrik ikusaraziko. Gainera, egungo balio-kate osoa
sartzen dugu, ekoizlearengandik hasi
eta azken kontsumitzailearenganaino,
tokiko eta kanpoko kontsumitzailearenganaino, hala nola ostalariak eta ostalaritza-establezimenduetako langileak,
tokiko merkataritza, beste lanbide laguntzaile batzuk (saregileak), baina baita hondarribiar bezeroa eta turista ere”,
azaldu zuen Sagarzazuk.
Kanpainarako prestatu diren totemetako baten irudia

LOreTXu
jan & edan

Razioak, Pintxoak, Ardoak,
Garagardoak, Kopak…
Almirante Alonso, z/g / T. 943 22 99 27
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Alderdi guztiek aitortza egin diote 1980an
Hondarribian erahildako biktima bati
Hondarribiko Udalan ordezkaritza duten
lau alderdiek (EAJ-PNV, Abotsanitz, EH
Bildu eta PSE-EE) 1980ko apirilaren 28an
Hondarribian erahila izan zen Rufino
Muñoz Alcalderi aitortza egin diote, pasa
den apirilaren 30 honetan sinatutako
adierazpen baten bitartez.

ekarri nahi dugu Rufino Muñoz Alcalde,
jaiotzez Burgosko Fresno de Río Tiron herrikoa eta Hondarribian bizi zena, 1980
urteko apirilaren 28an, Gaintxurizketan
Hondarribia-Donostia autobus linean
hil zutela. Eta uste osoan gaude ez zuela
inoiz gertatu behar.

Hauxe da adierazpenaren testua.

Herri honetan izandako giza eskubide
guztien urraketen azterketa kritikoa egiteaz gain, memoria kolektiboa osatzeko
herritar guztion arteko elkarlana ezinbestekoa dela uste dugu. Gertatutakoaren

Hondarribiko Udala osatzen dugun alderdi politiko guztiok (EAJ-PNV, ABO
TSANITZ, EH BILDU eta PSE-EE) gogora

egia, aitortza, erreparazioa eta berriz gerta ez dadin baldintzak eraiki behar direla
uste dugu. Gure Udalak bizi izandako injustizia honen aurrean ahobatezko elkartasuna eta gizatasuna adieraziz, bide hau
jorratzeko konpromisoa hartzen du. Izan
ere, iragana ezin da etorkizuneko bizikidetzarako oztopo izan.
Hau esanda, Hondarribiko Udalak gogora ekarri nahi du hilketa hau eta Rufino
Muñoz Alcalderen familiari bere elkartasuna adierazi nahi dio.

EAJk, Abotsanitzek eta EH Bilduk bat egin dute
Euskalduna Jauregiko adierazpenarekin
Hondarribiko Udalean ordezkaritza duten EAJ, Abotsanitz eta EH Bildu alderdiek bat egin dute pasa den abenduan,
Bilboko Euskalduna Jauregian zenbait
alderdi, sindikatu eta bestelako eragilek
euskal presoen inguruan egindako adierazpenarekin.
Adierazpen honetan, honakoa adierazten da:
1. 2011tik irekita dagoen errealitateari
jarraiki, Espainiako Gobernuari helarazten diogu Euskadiko Autonomia Erkidegoko gizartearen eta adierazpen honen
sinatzaileen sostengu osoa, pertsona euskaldun presoei legedi arrunt soila eta espetxe politika normalizatu bat aplikatze-

ko beharrezkoak diren urratsak ematea
erabakitzen badu, aldatzear dugun iraganeko logiken araberako legedian oinarritutako egoera behin betiko gaindituz.
2. Espetxeetako Lege Orokorrean aurreikusitakoa betetzea eskatzen dugu berriro
ere, askatasunaz gabetzen duten zigorrak
betetzean deserrotzerik gerta ez dadin.
Askatasunaz gabetzen duten zigorrak familia eta gizarte sustraiak dituzten lekuetatik urrun betetzea ekidingo duen espetxe politika bat ezinbestekoa jotzen dugu.
3. Premiazkotzat jotzen dugu egungo
urruntze politikari amaiera ematea eta
Covid-19aren egungo testuinguruan gure
sostengua adierazten diegu honako egi-

tasmo hau artikulatzera zuzendutako
proposamen guztiei: espetxeratu guztiak
orokorrean eta pertsona preso bakoitza,
partikularrean, hurbil ditzatela beren
familia ingurunetik hurbilen dauden
espetxeetara. Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan Martutene, Basauri eta
Zaballako espetxeetan birkokatzea dakar
neurri horrek.
4. Helburu hau betetzeak modu erabakigarrian esku hartuko luke euskal gizartean eta politikan iraganarekin lotutako
etapa bat ixten eta aukera emango luke,
biktima guztiak oroituz, bizikidetza demokratikoan ardaztutako orainaldiko
eta etorkizuneko denboraldi berri bat
eraikitzen.

jarri hemen zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz “utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.
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Osoko Bilkurak 2021eko aurrekontuari
12 milioi gehitzea erabaki du
Ia lau orduz luzatu zen maiatzaren 7ko
Ososko Bilkurak 2021eko aurrekontuan
12.002.934’86 euro sartzea erabaki du,
lehen kreditu aldaketa baliatuz. EAJk,
ABOTSANITZek eta PSE-EEk aldeko botoa eman zuten, eta EH BILDUk abstentzioaren alde egin zuen.
Juan Mari Altuna Ogasuneko zinegotziak
aldaketaren xehetasunak azaldu zituen.
“12 milioi euroko proposamen bat dakargu eta kontuan izan behar da 25 milioiko
aurrekontuari %10eko igoera egin geniola iazkoarekin alderatuta. Gure erronka
hondarribiarrei behar bezala erantzutea
eta Hondarribiko bizitzan eta garapenean ahalik eta inpakturik handiena lor
tzea da”, esan zuen EAJko ordezkariak.
“Aldaketa egiteko EAJren proposamena
11 milioikoa zen, eta horri Abotsanitzekin adostutako 820.000 euro eta PSE-EErekin adostutako 187.500 euro gehitu behar zaizkio. Eskerrak eman nahi dizkiet
alderdi guztiei izan duten jarreragatik,
negoziatu dugulako eta akordioak lortu
ditugulako, eta hau da bidea. Argi daukagu” esan zuen Txomin Sagarzazu Alkateak, bere aldetik.
Gastu sozialerako 2’12 milioi bideratuko dira, ekonomiaren sustapenerako
594.000 euro, Udalerria atalerako 8’5
milioi eta Udala ardatz estrategikorako
748.000€. Gastu sozialean, aipatzekoak
dira hainbat kirol talderi emango zaizkien 695.000 euroko laguntzak, gaueko
eta eguneko harrera zerbitzuetarako
200.000€, Liburutegian egokitzapen lanak egiteko 193.000, edota Satarka eta
Bordari zentroetan 130.000 euroko inbertsioak adibidez.

Hondarribiko ekonomia sustatzeko atalean, 190.000€ turismo eta merkatari
tza jardueretarako, beste 150.000 euro
enpresei bideratutako dirulaguntzetarako edo 111.000 euro Hondarribia Abian
enplegu planerako erabiliko dira. Udalerria ardatz estrategikoan, 6’7 milioi euro
hainbat kale berriritartzeko plan nagusia
martxan jartzeko, eta kaleko 7 komun
jartzeko beste 538.000 daude adibidez.
Udala ardatzean aldiz, 748.000 euro onartu nahi dira, gehienbat Udaltzaingoak
kontserbazioa, mantenua eta inbertsioak
egiteko.
Aldeko bozkak
Abotsanitzek aldeko botoa eman zuen.
“Negoziaziorako jarrera mahai gainean
jarri nahi dugu. Eskertzekoa da. Hala ere,
zalantza asko ditugu Gobernu Taldearen

ahalmen exekutiboaz, eta ez dakigu zenbat gastatu ahal izango den. Uste dugu
beharrezkoa dela gastuaren gauzatzea
kontrolatuko duen batzorde bat sortzea”,
esan zuen Igor Enparan bozeramaleak.

PSE-EEk ere baiezko botoa eman zuen.
“Bost partida negoziatu ditugu Gobernu
Taldearekin, eta garrantzitsuak direla
uste dugu eta herrian eragina izango
dutela”, aipatu zuen Iosu Álvarez sozialistak.
Azkenik, EH Bildu abstenitu egin zen.“Gobernu Taldeak ez du sinesgarritasunik.
Agintaldi Plana ez digu oraindik aurkeztu eta horrela zaila da oposizio lana egitea, irizpide argirik gabe gobernatzen ari
dira”, argudiatu zuen Xabier Isasi bozeramaleak.

Maiatzeko bilkura hau ere era telematikoan burutu da

· Etxebizitzen salmentak eta
alokairuak.
· Oporretarako alokairuak.
· Lokalen diseinu eta erreformak.
· Etxebizitza eta lokalen erreformen
proiektuak.
· Gremio-koordinazioa eta Obren
Zuzendaritza.
Domingo Egia 4, 20280 Hondarribia
943 646 347 / 687 377 174
kaiberri@kaiberri.com · www.kaiberri.com
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Erakusketa batek Constantino
Virto gogoratu du
Arma Plaza Fundazioak antolatuta, Constantino ezagutzen erakusketak gogora ekarri
digu, azken asteetan, iaz zendu zen Constantino Virto Olascoagaren irudia eta lana.
“Constantino Virto Fundazioaren lagun
tzaile izan zen hainbat urtetan eta
erakusketa hau berak egindako lanaren
aitortza eta eskertza da, aldi berean”,
esan zuen Arma Plazako presidente eta
alkate Txomin Sagarzazuk.
Hondarribiarra, pertsona kritikoa baina
beti ekarpen interesgarriak egiten zituen
Virtok, oso maila altukoak. Pintura, historia, arkitektura eta arrantzaren inguruan
lan ugari egin zuen Constantino Virtok
eta guzti horiek gogoratu eta omendu
nahi izan dira Arma Plazako eraikinean
ikusgai egon den erakusketaren bitartez.

Erakusketaren aurkezpenean izan ziren
Virtoren alabak diren Isabel eta Maitek
biziki eskertu dute ekimena. “Oso pozik
gaude erakusketa hau antolatu izanagatik. Guk aitaren lanak etxean betidanik
ikusi izan ditugu, baina hemen dagoen
guztia ikusita, ohartzen gara zenbat eta
zenbat lan egin zuen. Oso berezia da familiarentzat, eta eskerrak eman nahi diz
kiogu Udalari, Arma Plaza Fundazioari,
baita bereziki Iosu Alvarez zinegotziari
ere, honen atzetik ibili baita”, esan zuten
Virtoren alabek.

Arma Plazako erakusketaren irudi bat

Esteban Olaizola “Xoxua” zendu da, 80 urte zituela
Duela egun gutxi, aldizkari ixtear zegoela, 80 urterekin zendu da Esteban Olaizola Elizazu “Xoxua”. Olaizola urte askotan
Done Pedro Itsas Gizonen Kofradiko abate izan zen, Gipuzkoako Kofradien Elkarteko presidente ere bai eta zinegotzia
ere, garai batean, Hondarribiko Udalean.

Udalaren izenean, Txomin Sagarzazu
alkateak” bere familiko eta hurbilekoei
hurbiltasuna eta samina” adierazi nahi
die, aldi berean “Esteban Olaizolak Hondarribian eta Gipuzkoan arrantza jasangarriaren alde egindako lan handia” goraipatuz.
Goian bego.
Esteban Olaizola, ETBn egindako elkarrizketa
batean, Kofradien ordezkari zen garaian.

San Pedro 23, Hondarribia
www.restaurantezeria.com
(+34) 943 64 09 33
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KZgunea PLANIFIKAZIOEN ESKAINTZA
2021/06/01 - 2021/06/30
* Plazen libre egotea KZgunea zentruan edo KZgunearen
web orrialdean kontsulta dezakezu.

KOMUNIKAZIOA

OFIMATIKA

Aurrez aurrekoa

Aurrez aurrekoa

WhatsApp. Bat-bateko mezularitza zure
Smartphonean (4 ordu) ES
2021/06/10 - 2021/06/11
16:00 - 18:00

Ofimatika tresnak - LibreOffice (20 ordu) ES
2021/06/16 - 2021/06/29
09:00 - 11:00
PRODUKTIBITATEA

OINARRIZKO FORMAKUNTZA
Aurrez aurrekoa
Oinarrizko Interneta. Nabigatzen eta posta
elektronikoak bidaltzen ikasi (20 ordu) EU
2021/06/01 - 2021/06/15
09:00 - 11:00

Aurrez aurrekoa
Google Aplikazioak zure Smartphonean (18 ordu) ES
2021/06/14 - 2021/06/24
16:00 - 18:00
Urrunekoa

Smartphoneak eta tabletak. Zure Android
gailua erabiltzen ikasi (14 ordu) EU
2021/06/01 - 2021/06/09
16:00 - 18:00
Android-en mantentze-lanak. Luzatu zure
gailuaren bizitza (4 ordu) ES
2021/06/25 - 2021/06/28
16:00 - 18:00

Dropbox. Gorde zure artxiboak hodeian (4 ordu) EU
2021/06/28 - 2021/07/07

AISIA ETA ENTRETENIMENDUA

SEGURTASUNA

Urrunekoa
Wikiloc. Sortu eta partekatu zure kanpoko
ekintzen ibilbideak (20 ordu) ES
2021/06/14 - 2021/06/30

SARE SOZIALAK
Urrunekoa
Pinterest. Zure inspirazio-iturria (4 ordu) EU
2021/06/28 - 2021/07/07

Aurrez aurrekoa
Erosketa eta ordainketa segurua Interneten (4 ordu) ES
2021/06/29 - 2021/06/30
11:00 - 13:00
Zibersegurtasuna eta pribatutasuna sarean (4 ordu) EU
2021/06/29 - 2021/06/30
16:00 - 18:00

HONDARRIBIA KZGUNEA
kzguneatic

@kzguneatic

kzgunea.blog.euskadi.eus

www.kzgunea.eus

tutor.hondarribia@kzgunea.net

ARKITEKTURA
AHOLKULARITZA
· Proiektuak
· ITEak
· Barne diseinua
· Berritze lanak
· Aktibitate lizentziak
· Eraginkortasun energetikoa
· Ingurumena
· Kalitatea

Harresilanda Kalea 7, behea
mamba@mamba-studio.com
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PREBENTZIO KOMUNITARIOA
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Osasun hezkuntza eskolan,
indarrak elkartzearen etekina
Ikasturte hau berezia izan da, argi geneukan geletara sartzeko ahalegina egingo genuela, posible izango zen jakin gabe, eta posible izan da. Horregatik lehendabizi eskerrak eman nahi
dizkiegu ikastetxeei, urtero urtero egiten dugun lanean sinesteagatik.
Aurtengo egoera zela eta zaila izan
den arren, metodologia aktiboa sustatzen jarraitu nahi izan dugu bizitzarako trebeziak lantzeko. Gazteentzat din
amikoago izateaz gain, beraien arteko
erlazioak eta bakoitzak jantzita dituzten baliabideak azalarazteko,
partek
atzeko eta elkarrekin ikasteko aukera
izan bait da.
Ikasten jarraitu behar duten arren badakigulako jada asko dakitela, eta elkar banatzeko eta elkar ikasteko aukera dutela.
Aipatzekoa da aurten batxilergoko ikasleekin pandemia dela eta konfinamendu garaian izan zituzten beharren eta laguntzen informazioa jaso dela; beraien iritzia entzutea beharrezkoa
ikusten genuen, zerbitzuan egiten dugun lana beraiek ikusitako beharretara ere egokitzeko
aukera izan genuelarik.

Prebentzio Zerbitzutik ikasleekin egindako saioen irudiak

jarri hemen zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz “utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.
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Arrakastaz antolatu du
Itsaskari Baitak Optimist
klaseko Espainiako Kopa
Elkartearentzat “erronka bikoitza” izan da pandemiaren erdian 150
ontzi hartu dituen kirol proba bere etxean hartzea

Apirilaren 29tik maiatzaren 2ra, Hondarribiko Itsaskari Baitak antolatuta,
espainiar estatu osoko 150 ontzi bildu
dituen 2021eko Optimist klaseko Espainiako Kopa jokatu da gure kostaldeko uretan.

zeko hautagaitza. Pentsa, pandemiarik
ez zegoen garaitan, gurea bezalako
klub txiki batentzat erronka handia
zen hainbeste jenderi harrera egin eta
logistika guztia ondo antolatzea”, ai-

tortu digu Felipe Lopetegik, Itsaskari
Baitako komodoroak, txapelketaren
antolakuntzaren inguruko balorazioa
eskatu diogunean.

Guztira,
Catalunya,
Baleareak,
Galizia,
Madril, Murtzia, Valentzia, Kantabria, Andaluzia, Nafarroa eta
Euskadiko 150 kirolari
izan dira Hondarribian, 8 eta 14 urte artekoek erabili ohi dituzten Optimist klaseko
ontzien arteko lehen
mailako konpetizio honetan.
“Urte asko ziren Kantauriko uretan txapel
keta hau jokatzen ez
zela, eta guk, Hondarribiko Itsaskari Baitatik, duela bi urte
aurkeztu genuen Espainiako Kopa antolatParte-hartzaileak, Optimist ontziekin itsasoratzen

jarri hemen zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz “utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.

Hondarribia Herri Aldizkaria | 2021eko Maiatza · #354

Iaz, martxoan dekretatu zen pandemiaren ondoriozko konfinamendua eta
“honek, maitzaren hasieran egitekoa
zen txapelketa bertan behera uztera
behartu gintuen, prestatzeko egindako
esfortzu guztiaren ondoren. Federazioak aukera eman zigun 2020ko Kopa
izan behar zuenaren ordez aurtengoa
antolatzeko, eta proposamena onartu
genuen, jakinda pandemiaren erdian
are eta handiagoa izango zela dena
ondo egitearen erronka hori”, esan
digu Lopetegik.

Hondarribiko Itsaskari Baitako komodoroak ere nabarmendu nahi izan
digu, etxekoen artean, Luma Altubek
lortutako 53. postua, “urte askotan lortu ez dena, konpetizio hau oso maila
altukoa baita”.
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Sari banaketan Nico Azcona, Itsaskari
Baitako presidentea; Felipe Lopetegui, elkarteko komodoroa; Gonzalo
Carrión zinegotzia eta Kiko Sanchez,
Aecio Ioda Españako presidentea izan
ziren.

Azkenean, 60 lagun inguru aritu dira
antolakuntza lanetan, dena behar bezala atera zedin. “Helburua lortu dugu,
eta bai parte-hartzaileek, zein beste
erkidegoetako klub eta federazioetako
ordezkariek, zoriondu egin gaituzte antolakuntzarengatik”, esan digu,
pozik, Itsaskari Baitako ordezkariak.
Gainera, “garrantzitsuena konpetizioa
bera zen, ezerren gainetik, eta haizeak
lagundu zuen Espainiako Optimist klaseko Kopa hau primerakoa izateko”,
gaineratu digu Felipe Lopetegik.

Konpetizioaren une bat

Itsaskari Baitatik “eskerrik beroenak”
eman nahi izan dizkiete antolaketan
aritu diren pertsona guztiei, Eusko
Jaurlaritzari, Foru Aldundiari, “beti
bezala laguntzaile aparta izan den
Hondarribiko Udalari eta bereziki ere,
Done Pedro Kofradiari, ontzi eta erremolkeen logistikan zein beste gauza
askotan ere emandako laguntza guztiagatik”, esan digu Lopetegik.
KIROL EMAITZAK
Kirol emaitzei dagokienez, Espainiako
Optimist Kopa honetako irabazleak Roberto Aguilar (CNM Benalmadena) eta
Maria Castillo (CND Punta Umbría) 16
urtez azpikoetan, eta Sean Sadler Sean
(CN s ‘Arenal) eta Blanca Ferrando (RCN
Valencia) 13 urtez azpikoetan, izan dira.
Txapeldunak, antolatzaile eta babesleekin, sari-ematean

jarri hemen zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz “utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.
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OSCAR MARCOS BELLO
ETA ERNESTO VILLAR
ANZISAR
Fenomena Elkarteko ordezkariak

Ernesto Villarrek eta Oscar Marcosek
52 eta 50 urte dituzte, eta Fenomena
elkarteko kide asko bezala, hiriko
kultur eta musika mugimenduko
gazte beteranoak dira. Haiekin aritu
gara solasean urrian antolatuko duten
seigarren Fenomena Festibalaren
inguruan, besteak beste.

“Gure ametsa urriko Fenomena
Festibala kirol kaian egitea da,
baina egoerara moldatuko gara,
beharrezkoa baldin bada”

Hondarribia Herri Aldizkaria | 2021eko Martxoa · #352

Pandemia egoera izan dugu azken
urte luzean eta Fenomenak, iazko
urrian bertan, bere musika jaialdiaren
bosgarren edizioa egitea lortu zuen.
Nola izan zen hori posible?
Jaialdia antolatzea lan gogorra izan zen.
Pandemiaren erdian, osasun neurri bereziekin, jendea eserita eta tarteak gordeta, Jostaldira eraman behar izan genuen
jaialdia gainera, eguraldi txarrarengatik.
Ez da honelako ekimen baten giro eta
egoera aproposena, baina guretzat oso
garrantzitsua izan zen kulturari tarte
egitea, pandemiaren erdian. Jendeak,
itxialdiaren ostean, gogo izugarriak zituen kulturaz eta musikaz gozatzeko.
Konplikatua izan zen talde batek jo eta
gero jende guztia kalera ateratzera behartzea, dena garbitu, berriz ere barrura
eta horrela… Baina modu berezi eta batere idealean izanda ere, jaialdia egitea
lortu genuen. Jendeak eskertu zuen eta
orduan eta oraindik ere ia geldituta zeuden musikari, teknikari eta honelako ekimen baten atzean lanean aritzen diren
profesional guztiek ere, biziki eskertu zuten esfortzu hura. Oso jaialdi eta ekitaldi
gutxi egin ziren une horietan, eta gurea
horietako bat izateak izan zuen bai bere
meritua. Beti ere, Hondarribiko Udalaren
ezinbesteko laguntzari esker eta baita Fenomena sustatzen duten beste laguntzaile txikiekin batera.
Aurtengo Fenomena Festibala seigarrena izango da. Zer kontatu ahal
diguzue honetaz eta nolakoa izatea
espero duzue, pandemiaren garaiko
baldintzapenen erdian?
Taldeen kartela osatuta dago dagoeneko. Urriaren 8an eta 9an Hondarribian
izango ditugu Arizonako Meat Puppets
taldea (Kurt Cobainek eta Nirvanako
taldekideek hainbeste miresten zuten
berbera), Noir Socha, Ordizitik, Joseba Irazoki & Lagunak, Beratik etorriko
zaizkigunak, eta Vulk talde bilbotarra.
Horiek une honetan konfirmatuta daudenak. Kartela zabaltzea gustatuko li
tzaiguke, iristear dauden babes eta dirulaguntzen arabera.

Baldintzen aldetik, gure ametsa Fenomenak galdutako normaltasun hura
berreskuratzea litzateke, ahal den neurri guztian behintzat: Zutik, segurtasun
distantziarik gabe eta maskarillarekin,
seguraski, momentuz behintzat. Kirol
kaian egin nahiko genuke, gainera, hango ostalari eta negozioen babesa daukagu. Baina gauden egoeran gaude oraindik
eta ikusi beharko da zer eta nola egin
ahal izango den, eta non. Indarrean egongo diren osasun eta segurtasun baldin
tzetara moldatuko gara, nola ez, guztion
betebeharra baita. Baina ozen eta argi
esango dugu, iazko Fenomena Festibalak
ere erakutsi zuen gisan, kultura, zorionez, segurua dela.

“LGBTQIA+ kolektiboa bisibilitatea ematea garrantzitsua da,
are gehiago gurea
bezaleko hiri txikietan, horregatik egiten
dugu honen alde lan”
Musikaz aparte, Fenomena elkartetik, zuen ibilbidean, LGBTQIA+ kolektiboaren inguruko sentsibilizazio
lana burutzen ari zarete urte hauetan. Besteak beste, Udalarekin batera
ekainaren 28ko Harrotasun Egunaren
inguruko ekitaldia eta pregoia antolatzen. Zergatik?
Udala hasi zen ortzadarraren koloredun
bandera urtero egun hau dela eta jartzen
eta guk horri nolabaiteko indar gehixeago emateko asmoa azaldu genuen. Hortik
hasi zen dena eta aurten, laugarren aldiz
egingo da ekitaldia. Gu ez gara berez LGBTQIA+ mugimenduko kide militante edo
aktiboak, horrela esatearren, baina gizalegezkoa iruditzen zaigu pertsona guzti hauek luzaroan jasan izan duten eta
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oraindik jasotzen duten bazterketaren
aurrean pauso bat aurrera eramatea. Egia
da Harrotasunaren Egunak oihar
tzuna
izaten duela hiri handietan (Madril, Londres, Amsterdam…) baina oraindik eta
garrantzitsuagoa da gurea bezalako hiri
txiki batean pertsona guzti hauei babesa
eta berotasuna helaraztea, egon, gure artean ere badaudelako, gizartearen parte
direlako.
Nolakoa izango da aurtengoa eta
zein izango da pregoilari?
Iaz, bandera igo eta ez zen jendaurreko
pregoia egiteko aukerarik izan, pandemia zela eta. Aurten trans kolektiboari
eman nahi diogu protagonismoa. Otsailean, Naizen Elkarteak antolatuta, oso
jardunaldi interesgarria egin zen Itsas
Etxean eta Udalak zenbait banku or
tzadarrez margotu zituen. Naizenek lan
itzela egiten du ume, gaztetxo eta familiekin, eta horregatik, elkarte hau eta
Carol Atxukarro hondarribiarra eta trans
mugimenduko kide beteranoa, izango
dira aurtengo pregoilariak. Eskertzekoa
da Udalak ekitaldi honi ematen dion babesa eta hondarribiar guztiak gonbida
tzen ditugu etortzera.
Zein beste egitasmo dituzue buruan,
datozen hilabeteetara begira?
Harrotasun Egunarekin eta batez ere urriko Fenomena Festibalarekin buru-belarri
ari gara lanean eta momentuz, nahiko lan
badugu hauekin. Egia da urtero hitzaldiren bat ere antolatu ohi dugula eta hori
ere egiten saiatuko gara, musika jaialdiarekin batera ez bada, beste dataren batean. Kontuan izan behar da gu ez garela
antolatzaile profesionalak eta gure aisialdi-denbora dedikatzen dugula gauza hauetara. Daukagun guztia ematen saiatzen
gara eta beti, elkarlanean, bai Hondarribiko Udalarekin baita bere teknikariekin
ere. Bi alderdiek bat eginda, eta Fenomenari laguntzen dieten mezenas txikien
laguntzarekin, gehiago eta hobeto egitea
lortzen delakoan gaude.

jarri hemen zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz “utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.
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Bidasoaren
bokalean
Bidasoaren bokalean gertatutako drama
hau Florentino Porturen liburutako batean omen dator; eta niri Mikel Jauregi
lagunak eskuratu dit, beste zenbait gehiago ere bezala. Testuaren idazlea Serapio
Mujika da. Eta, ni neu bezalaxe, autore
hori ormaiztegiarra zenez, ohore bat dut
haren gaztelerazkoa hemen nik euskaraz
ematea, non?, eta Hondarribian; zergatik?, eta kontatzen den gertaldi lazgarria
hementxe bertan gertatu omen zelako.
Ezer baino lehen, irakurleak ez baldin
badaki, badaezpada, argitu dezadan Urtubia eta Soroeta Iparraldeko bi etxe
ahaltsu izanketu zirela joan direneko
urte luzeetan: Urtubia, Urruñan; Soroeta, Uztaritzen... Gainera, nork ez du izan
Nafarroako bi leinuen arteko bi mendeetako borroka latzen berri; agramondar
eta beamondarren artekoak, alegia...?
Nork ez du Gipuzkoa, Araba eta Bizkaian,
behe erdi aroan, Oinaz eta Ganboa familiek eragindako herra eta sarraskien
aditzerarik...? “Esku batean zuzia ta bestean gezia”, euskaldunok betidanik geure arteko borrokan. “Zer egiten dugu...?
Elkar jo!”. Baita Urtubia eta Soroeta ere,
Iparraldean.
Laburtua emango dut, jauzika, Serapiok
zabal eta xeheki kontatzen duen historia.
Itzulpena eta laburpena nire gisara eginak, haren harian ariki beti ere. (Honda-

Jexuxmari Mendizabal
Idazlea eta bertsolaria

rribiko euskararen kutsua han-hemenka
erakutsiz, on beharrez).
1605eko maiatzaren 26an, arratsaldeko
hiruretan, Hendaiako partean amarratuta
zegoen sabako edo txaluparen txikotea
askatu eta jarlekuan eseri zen jaun dotore
jantzia, bere pistola, sastakai, ezpata eta
guzti. Fraile bat zuen lagun bakar; baita
bateleroa ere, txalupako mutila. Urduri
eta zalapartatsu zebilen nabarmen gizona. Uztaritzeko Soroeta oinetxeko jauna
zen. Bateleroak arraunekin uretan plisti-plasta ekin zion instanteko, hara non
jotzen duten hondoa, marea oso behean
izaki. Abantean ezinean, sabakotik saltatu zuten fraileak eta biek, presaka, oinez
noski, aurreraxego ikusi zuten beste bote
baten bila. Hegoaldera behar zuten irago, Hondarribiara. “Hondar ibia”, hondarrezko pasa bidea. Zer arraio ote zuen Soroeta jaunak bere herria atzean uzteko...?
Bigarren sabakoaren bila ur eta hondarretan arin nahian motel zihoazela,
hara non agertzen den Hendaiako aldetik Urruñako Urtubia jauna. Dozena bat
morroi bazekartzan berarekin, armatuak
denak; baita zakur mordoa ere zaunka
bizian. Kaioak denak, airean garrasika,
arrut...! Ordurako Soroetakoak eta fraileak hartua zuten bigarren botea eta
Bidasoan beste aldera joaki ziren ihesi.
Atzetik segika, beste ontzi batean, Urtu-

jarri hemen
zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri
nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz
“utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.

bikoa bere jendearekin... Hura iskanbila
eta istilua atzetik; hura estuasuna eta
larria aurrekoena... Marea biziak urak
eramanak, ordea, eta halako batean, zarrast!, jo dute berriro ere hondoa aurreko
iheslariek. Ez atzera eta ez aurrera, hirurek eginahalak eta bi eginagatik, pott...
Urtubiakoak, bere zakur amorratu eta
morroi fidelekin oihuka eta mehatxuka,
garbi ikusi zuen orduan ezin ihes egingo
ziotela inola demonio. Izan ere, aurreko
hiruei, beren sabakoa zalapartaka atera
nahian, atera ez ezik, are eta gehiago
hondoratu baitzitzaien hondar bigunetan. Ai, ene, bada...!
Ez zegoen han denbora galtzerik. Pertsegitzaileak, ia gerrirainoko uretan, ezpatak jasota, pozezko orroetan, geroz eta
hurbilago zeuden iheslariengandik. Zakurrak ere igerika zetozen zau-zau-zau..! Soroetako jauna, berriz, heriosuhar, frailea
eta txalupako mutila bertan lagata, oinez
abiatu zen lehorrera nahian, noiz ur putzuan sarturik igerika, noiz ur-hondarretan motel, baldar, ezinka...
Ibaiaren erdi aldean urak sakonagoak eta
korronteak biziagoak zeuden. Ezin, bada,
gelditu...! Bere burua zapla bota zuen
putzura, igerika egin nahian. Ez alferrik!
Arropak eta armak astunegiak eramaki
zituen soinean. Halere, igerian batzue-

ARRAUN ELKARTEA

GIMNASIOA
Spinin · Tonifikazioa ·
Mantenimendua · Muskulazioa ·
Sauna · Piraguen alokairua eta
gordelekua
HONDARRIBIA ARRAUN ELKARTEA 943 640 161

Hondarribia Herri Aldizkaria | 2021eko Maiatza · #354

tan, korrontea lagun besteetan, saiatu
zen eginahalka; harik eta indarrak ahituta, uretan barrena galdu zen arte... Handik gutxira agertu zen ur azalean berriro;
baina, batere indarrik gabe jada, geldo
eta zurrun, hondoratu zen arte erabat.
Ur azalean, haren seinale bakar, kapelua
geratu zen zealdoka. Harexek egin zuen
zera: “Amen, itsasora fan eta kapen!”. Baita ito eta kito ere.
Agudo asko heldu zioten zakurrek haginka, zaunkaka, xehe-xehe eginik utzi
zuten arte. Urpera murgil ere egin zuten
behin eta berriz harrapakin mamitsuagoren bila, beren hortzen gozagarri. Morroiek, berriz, kapeluaren azpian jabeak
derrigor egon behar zuela-eta, itsu-itsuka
jotzen zuten ezpataz urpeetara amorru
bizian, zera esanez: “Amen, hi hor eta gu
hemen!”. Eskerrak kapeluaren nagusia
ubide sakon samarrean galdua zen, ze
bestela Bidasoaren urak haren zainetako
odolez gorri-gorri jarriko baitzituen, jasotako hozkadez eta ezpada kolpez.
Bien bitartean, Urtubiako jaunak, oihuka
aginduagatik Soroetakoaren txalupako
mutilak itxoin nahi izan ez ziolako bere
harrokerian mindua, zuzenik jo zuen
hondoa jotako sabakora. Behin han,
Urostiko Juanes bere herrikideari, sekulakoak eta bi esan ondoren, egundoko ezpata-ukaldi eta zaztakoak eman zizkion.
Txaluparen zoruan xehatuta, hebainduta, ezertarako ez zela utzi zuen gizajoa.
Aski min eraginda, Soroetako jaunaren
kapelua ezpata baten puntan harturik,
hondarretik putzura saltoka-saltoka,
atzera Frantziako partera itzuli ziren
morroiak eta zakurrak. Zauriz jositako
Juanes Hendaiako bere etxera eraman
zuten. Bidasoaren bokaleko borroka
toki hartan bi lagun geratu ziren soilik:
Soroetako Juan jauna urpean galdua eta
frailea belauniko, besoak zabalik zerura

begira erruki eske. Kaioek beheiti egin
zuten berriro airean jira-bueltaka.
Bien bitartean, Hondarribiko murruetako zentinelak, San Felipe garitatik
dena ikusi baitzuen, parte eman eta
hainbat marinel atera ziren, alkatearekin eta idazkariarekin batera, Soroetako
jaunaren gorpuaren bila. Ez zuten deus
lortu. Ezta hurrengo egunean, 27an, ere.
Hurrenagokoan bai horratik: sareak zabaldurik, azkenean nolabait atera zuten
zorigaiztoko gizasemea urpeetatik.
Txanpon espainiar eta frantsesetan hirurogeita zortzi erreal zilarrezko zerama
tzan soinean, bi urrezko eraztun beren
harribitxi eta guzti; baita Ama Birjinaren liburuxka bat ere... Ordurako gaua
izaki, eta halako jauntxo batek, eliza
eta baseliza eta lur mordoen jabe zenak,
primerako hileta elizkizunak ondo merezi zituela-eta, meza kantatua eta guzti,
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baldinbetan, Juanes Arellano jaunari entregatu zioten gorpua, hark etxean gau
osoan ohorezki zaindu zezan.
Baionak zenduaren gorpua erreklamatu
zuen, jakina. Baina, Bidasoaren honunzko aldean agertu omen zela hildakoa
eta Hondarribiak ez zuen entregatu. Biharamunean, arrandia handiz eta ospe
hotsez kantatu zen meza San Pedroren
kaperan, elizan bertan hilobiratzen zutelarik Soroetako Juan zena.
Auskalo zeintzu izanketu ziren garai hartan Urtubia eta Soroetako etxe handi biren arteko gatazken arrazoiak eta azpiko
saltsa zikinak. Auskalo. Baina ezin izango
ziren nolanahikoak, baldinbetan, hemen
kontatzen den historia egia egiazkoa
bere horretantxe gertatu izateko. “Gorrotoa lege” esan zuenak bazekien noski
euskaldunon arteko borrokez eta elkar
ezin eramanez. Tamalez.
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Hondarribiarrak,
zenbat ginen eta
zenbat gara?

Saioa Zabala Aristizabal
Antropologia ikaslea

Biztanleria piramideak eta sexu arrazoia (1857koa eta 2019koa)
Biztanleria aztertzerako orduan, biztanleria piramideak erabili ohi dira askotan.
Piramide horiek urte zehatz batean herri
batean dagoen populazioa aztertzen dute
adin tarteka eta sexuka. Grafiko bidez
adierazten da. Hasiera batean piramide
itxura izan ohi zuten, horregatik dei
tzen zaie biztanleria piramidea. Piramidearen oinarrian 0-10 urteko pertsonak
kokatzen dira eta gailurrean 91 urtetik
gorakoak. Bi horien artean gainontzeko
adin guztiak agertzen dira, hamar urteko
edo bost urteko tarteetan bereizita.
1857ko eta 2019ko biztanleriaren piramideak

1857ko Hondarribiko biztanleriaren piramidea

1857tik 2019ra populazioan izandako
aldaketak ikusteko, bi urte horietako
piramideak jarri ditugu jarraian. Marra
bakoitzak, ezkerraldean adierazita dagoen bezala, adin tarte bat adierazten du.
Koloreek, aldiz, sexua adierazten dute: kolore laranjak emakume kopurua adierazten ditu eta kolore urdinak gizonezkoen
kopurua. Emakumeen lerroa gizonena
baino luzeagoa denean, urte tarte horretan emakumeak gizonak baino gehiago
zirela esan nahi du, eta alderantziz.
2019ko Hondarribiko biztanleriaren piramidea

jarri hemen zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz “utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.
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Bi piramideak alderatuta, garbi ikusten
da Hondarribiko biztanleriaren piramidearen forma erabat aldatu dela urteen
poderioz.
1857koak piramide itxura du, haurrak
baitira biztanleriaren zatirik handiena.
Biztanleriaren adinak gora egiten duen
heinean, biztanle kopurua murriztuz joaten da. Hala ere, badago urte tarte bat lekuz kanpo dagoela dirudiena, 51-60 urte
tartea, 41-50 urte tartekoak baino gehiago baitira, zaharragoak izan arren. Baliteke horrek nolabaiteko zerikusia izatea
lehenengo gerra karlistarekin, Hondarribian 1833 inguruan guduak izan baitziren. Hain zuzen ere 1857an 41-50 urte zituztenak 1833an 17-26 urte zituzten, hau
da, ziur aski gerran parte hartu zutenak
izango dira.
Era berean, 2019ko biztanleria piramidean (egin daitekeen azkena), biztanle
gehien hartzen dituen adin tartea 40-60
urte artekoa da gutxi gorabehera. Hortik
gora eginez gero, biztanle kopurua nabarmen murrizten da, eta, hortik behera
eginez gero ere, biztanle kopurua txikiagoa da.
Piramideetan gertatu den forma aldaketa horrek erabateko lotura du azken urteetan gertatzen ari den biztanleriaren
hazkunde moteltzearekin. 35-65 urteko
pertsonak ziren ugarienak Hondarribian
2019an. Hori bi arrazoi nagusigatik gertatzen da. Batetik, 1940-1991 artean biztanleriaren hazkunde oso nabarmena
gertatu zen. Horren isla garbia da 2019ko
piramidearen goi-erdialdea, 35-64 urte bitartekoak adierazten dituena hain zuzen
ere, gorago aipatu bezala horiek baitziren biztanleriaren zati handiena. Bestetik, lehen baino haur gutxiago jaiotzen
direnez, haur eta gazte kopuruak behera
egin du. Beraz, batetik 35-65 urte tartekoak ohi baino gehiago dira, eta bestetik 35-0 bitartekoak ohi baino gutxiago.
Azkenik, piramidean gora egin ahala
biztanle kopurua heriotzaren eraginez
murriztuz joaten dela ere kontuan hartu
behar da.
Bi grafiko horiek Hondarribiko historia demografikoaren nondik-norako bat
eman diezagukete, era oso argian erakusten baitigute aztertutako urteetan (18572019) biztanlerian gertatu diren aldaketa
eta eboluzioa.

ditu urte tarteka. Hau da, 0-10 tartean
100 bada sexu arrazoia gizon kopurua
eta emakume kopurua berdinak dira.
Bestalde, sexu arrazoia 100etik beherakoa bada, emakume kopurua altuagoa
da urte tarte horretan, eta, sexu arrazoia
100etik gorakoa bada, gizon kopurua
izango da altuagoa dena.
1857ko sexu arrazoiari dagokionez, urte
tarte batetik bestera hainbat desberdintasun daudela esan daiteke, nahiz eta urte
tarte gehienetan gizonezkoen kopurua
emakumezkoena baina zertxobait altuagoa izan.
Taulan garbi ikusten da 0-30 urtekoen artean gizonezkoen kopurua altuagoa dela
emakumeena baino, nahiz eta adinean
aurrera eginda desberdintasuna murriztuz joaki den.
Bestetik, 31-50 urtekoen artean garbi
ikusten da aldaketa bat gertatzen dela,
urte tarte horretakoen artean emakume
kopurua gizonena baino altuagoa baita.
Hala ere, aldaketarik handiena 31-40
urte dituztenen artean gertatzen da,
oso nabaria baita gizonen kopurua nabarmen jaitsi zela urte tarte horretan. Bi
urte tarte horietan emakume kopurua
handiagoa izateak erabateko zerikusia
izan dezake, piramideei buruzko iruzkinean azaldu bezala, lehenengo gerra
karlistarekin.
Datu bitxi moduan ikus dezakegu 61-70
urteko sexu arrazoia 100 zela; hau da,
urte tarte horretako gizonen eta emakumeen kopuruak berdinak ziren 1857an:
2019ko
Hondarribiko
biztanleriaren sexu
arrazoia

1857ko Hondarribiko
biztanleriaren sexu
arrazoia
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69 gizon eta 69 emakume zeuden.
Era berean, 71-80 urtekoen artean ere
emakumeen kopurua gizonena baina
nahiko altuagoa zen, sexu arrazoia 72,73
izanik. Horrek zerikusia izan dezake
emakumeen bizi itxaropena normalean
gizonena baina altuagoa izatearekin, bai
bizitako lan baldintza kaxkarrengatik bai
eta gizonek alkohola, tabakoa eta halako
produktu kaltegarriak gehiago kontsumitzeko ohitura zutelako.
Azkenik, 1857ko biztanleria osoa kontutan hartuta, gizonen kopurua emakumeen kopurua baino zertxobait handiagoa dela esan dezakegu, sexu arrazoia
102,67 zen eta.
2019ko sexu arrazoia nahiko desberdina da 1857koarekin alderatuta.
Batetik, 0-54 urtekoen artean ia urte
tarte guztietan gizonen kopurua emakumeena baino handiago da. Tarte horretan
emakume kopurua gizonena baino altuagoa den urte tarte bakarrak 0-4 urtekoena eta 40-44 urtekoena dira.
0-4 urtekoen kasuan desberdintasun oso
txikia dago, sexu arrazoia 99,35 baita.
Emakumeen eta gizonen kopuruei begiratuz, emakumeak 306 ziren eta gizonak
304, hau da bi pertsonako aldea besterik
ez zegoen sexu baten eta bestearen artean.
40-44 urtekoei dagokienez, kopuruen arteko aldea handiagoa da, eta sexu arrazoia 94,78 da.
Bestalde, 55 urtetik aurrerako urte tarte
guztietan emakumeen kopurua gizonena
baino handiagoa da. Urte tarteetan aurrera eginez gero, kopuruen arteko aldea
nabarmenduz joaten da. Hala, 55-59 urtekoei dagokien sexu arrazoia 99,03 da eta
85 urtetik gorakoena 48,53. Pentsa daiteke hori adin horretako gizonen bizi estilo
eta bizi kalitatearen ondorio zuzena dela,
1857an gertatzen zen moduan. Lehen
aipatu bezala, lan baldintzek, eta lanak
emandako diru sarrerei esker eraman zezaketen bizitza estiloarekin loturik egon
daiteke. Adin horretako emakume gutxiagok egingo zuten lana etxetik kanpo
eta, beraz, ez zituzten gizonen ondorio
berak izan, eta horregatik, besteak beste,
haien bizitza itxaropena handiagoa dela
pentsa daiteke.

1857ko eta 2019ko sexu arrazoiak
Segidan, 1857ko eta 2019ko Hondarribiko sexu arrazoiak aztertuko ditugu. Sexu
arrazoiak gizon eta emakume kopuruen
arteko desberdintasunak azaleratzen

Azkenik, 2019ko biztanleria osoaren
kopurua kontuan hartuta (16.828 lagun),
emakumeen kopurua gizonena baino
handiagoa dela ikus dezakegu, sexu arrazoia 98,96 baita.
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SAINDUA / GAZTE INFORMAZIOA

Hilabete honetan, eta kurtsoa bere amaierara iristen ari
dela aprobetxatuz gaztelekuko gazteei pasatako urtea nola
ikusi duten eta datorren udararako dauzkaten ideiei buruz
galdetu diegu. Momentu berezi hauetan gazteei ahotsa
ematea garrantzitsua dela uste dugu hauek dira atera diren erantzun batzuk.
O.G , 15
Dena izan da mierda erraldoi bat, bai egon dira momentu onak
eta txarrak baina gehienak ez dira oso onak izan. Udarari begira, aurtengoa pasa den urtea bezala edo hobeagoa izatea espero
dut.
Bidatz, 13
Pandemia hau ez da erraza izan, hezkuntzak ez du batere laguntzen, lehen baino zorrotzagoak direla sentitzen dut eta presio gehiago dugu. Uda honetan, espero dut nahi deguna egin
ahal izatea, lagunekin egoteko eta ondo pasatzeko.
Begoña, 14
Ikasturte hau ez dut oso gaizki pasa, hasieran bai (kuarentenan)
baino gero ohitu nintzen eta gustora egon nintzen etxetik atera gabe. Udan ere ondo, bakarrik maskarilla erabili behar zen.
Lagun taldearekin egotea garrantzitsua izan da neretzako garai
honetan. Aurtengo udara, “la ostia” izango da, edo hori espero
dut. Iazkoa baino hobeagoa izango dela usted dut, Covid-a hobetzen ari delako eta gauza gehiago egingo ditugu, segurtasun
neurri gutxiago egongo direlako.
Anonimoa
Ikasturte hontan oso ondo pasa dut eta jende berri asko ezagutu dut Prebentzio Komunitarioak egindako proiektu ezberdinetan eta Gaztelekuan. Uda hontan oso ondo pasatzea espero dut.
June, 15
Pandemia hau hasi zenean, denbora batez oso ondo ez negoen
baina orain askoz hobeto nago. Nire ustez, uda hau, aurreko
urtekoa baino hobeagoa izango da, edo hori espero dut.
Anonimoa
Orokorrean ondo egon naiz, baina batzuetan oso zaila izan da
guretzat, gazteentzat, egoera hau. Badirudi egoera hobetzen ari
dela edo hori esaten dute, horregatik uda hau nire ustez oso
dibertigarria izango da.
Alex, 16
Denboraldi batean, emozionakki ez negoen oso ondo, zaila
izan da, baina lagun eta hezitzaileei esker asko hobetu dudala
sentitzen dut. Eskolara bueltatzea arraroa egin zitzaidan, arau
berriak genituelako, denbora askoan bertan egon ez ginelako,
baina azkenean ohitu naizela sentitzen dut. Orain normaltasunez ditugu hasieran bortitzak egin zitzaizkigun arau horiek.
Gogorrena, hasieran sentitu genuen ardura eta presioa izan
zen. Inorekin egotetik, bapatean 25 pertsonekin egotera pasa
ginen, oso agobiatua sentitu nintzen.
Kuadrilan adibidez gatazka dexente euki ditugu, batzuk Hondarribikoak gara eta beste asko Irungoak. Segurtasun neurriak
zorrotzagoak zirenean, ezin ginen elkartu, ezin ginelako irunera pasa eta alderantziz. Askotan 6 pertsona baino gehiago
elkartu izan gara eta toki “ezkutu” edota zentrotik urrunera
joaten ginen, elkarrekin egon ahal izateko. Oso garrantzitsua
izan da lagunekin egotea, kuarentena eta gero.
Uda hontarako, norma gutxiago egotea espero det, horrela gauza gehiago egin ahal izateko eta hobeto pasatzeko. Covid19a
laister bukatzea espero det.
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NORA FERREIRA

Artista gazte ekintzaileekin solasean
Hondarribiatik Madrilera abiatu eta denbora tarte baten ostean herrian bueltan dugun
sortzailea da Nora. Diziplina artistiko jakin batetik haratago munduan agertzeko duen
izaera bera da bere sorkuntza lanaren muina.

tistatzat / ekintzailetzat duzu? / Zure
ogibidea da (lana) zure sorkuntza lanaren emaitza?

de pertsonalean gehiago laguntzen duela, eta lortzen duzun barne-bake hori bereziagoa egiten duela.

Bai, nire burua Hondarribiko gazte artista eta ekintzailetzat dut. Baina egia da
zaila egin zaidala puntu honetara iristea.
Hasieran gaizki sentitzen nintzen gauza
konkretu bat ez egiteagatik, nire burua
ogibide finko eta seguru batekin ez lo
tzeagatik. Gainera, inguruko pertsonen
onespenik gabe, egiten nuenak zentzurik ez zuela uste nuen. Benetan pentsa
tzen nuen ez nintzela ezer sortzen ari.

4. Zure sormen lanak publiko jakin
bat du edota zein publikori bideratzen
diozu?

1. Zure burua aurkeztu.
Ni Nora naiz, 28 urtekoa, duela bederatzi
urte Madrilera bizitzera joan eta duela bi
hilabete Hondarribira itzuli den pertsona.
Ez dut nire burua ogibide batekin identifikatzen; ez naiz “irakaslea”, ez naiz
“estilista”, gauza asko egiten dituen per
tsona bat baizik. Egun bizi garen sistemaren barruan, estilista gisa egiten ditudan
lanekin egin ohi dut aurrera, baina neure
burua emakume sortzaile bezala aurkeztuke nuke.
Arropak jostea eta kustomizatzea,
koadroak margotzea, meditazioak egitea
eta arropa-looken bidez pertsonaiak edo
agertokiak sortzea dira gustuko ditudan
gauzak. Gainera, egunero jaikitzen naizenean eta zer jantziko dudan erabakitzen
dudanean, nire pentsamendu edo sentimenduak adierazten ditut. Niretzat nire
janzkera adierazpen artistiko bat ere
bada, eta horrek nolabaiteko nortasuna
ere ematen dit.
Nor naizen galderaren erantzun egokiena, behar bada, hauxe izango litzateke:
niregandik ateratzen dena naiz, nik sortutakoa, nik pentsatutakoa, nik sentitutakoa… eta hori adierazteko aukeratzen
dudan bideak axola gabe.
2. Zure burua Hondarribiko gazte ar-

Baina orain egiten dudanarekin ondo
sentitzen ikasi dut. Alde batetik, gustuko
dudan sektore batean lan egitea lortu
dut, estilista moduan, eta bestalde, nire
artean ikertzen jarraitzen dut. Batzuetan
nire adierazpen artistikoak sare sozialen
bidez jende askorekin partekatzen ditut,
eta nire sentimenduen arabera, beste ba
tzuetan zirkulu estuago batean adierazten
naiz. Hau dena ulertu eta onartzeak kostatu arren, gaur egun benetan pozten nau.
3. Hondarribia herri txiki-ertaina izanik artearekin harreman estua du.
Maiz artistak eta sormen lanak hiri
handiekin lotzera jotzen dugu. Nola
uste duzu baloratzen dela zure lana
eremu/testuinguru honetan?
Denborarekin deskubritu ditut leku txiki
batean hazteak dituen abantailak. Behar
bada duela hamar urte gauza negatiboak baino ez nituen ikusten, nerabearen duda, ezjakintasun eta inseguridade
guztien artean. Nire orduko usteetan,
aukera onenak hiri handietan zeuden,
informazio gehiago, adierazpen bide gehiago, era guztietako musika eta jendea
ezagutzeko aukera… Egia da hiri haundietako esperientziek beste ezagutza
mota batzuk erakusten dizkizula. Baina
inpertsonalagoa izan daiteke, bere alde
on eta txarrekin. Pixkanaka konturatu
naiz leku txikiagoak norberaren hazkun-

Ez bereziki, inoiz ez dudalako izan nire
lanetan publiko finko bat helburu.
Gainera, nire sormen lan asko gauza zehatzak ez direnez, jendeari kosta egiten
zaio ulertzen; batzuetan ez da hain erraza
jakiten zeini edo zer eskaitzen ari naizen.
Askotan neure buruaren bidez, bizipen
edo pentsamenduekin gauzak sortzen
edo asmatzen ditut, helburu zehatzik
espero gabe. Hasieran saiatzen nintzen
sortutakoak azalpenen bidez jendeari
azaltzen. Orain, aldiz, ezer espero gabe
sortzen dut, eta jendeak informazioa
nola jasotzen duen ikusten dut, ekimen
hori bera sorkuntzaren parte bihurtuz.
Gainera, jendeaurrean jartzeak eta zure
iritziak adierazteak, kritikak batzuk
onartzea ere badakar.
5. Zer esango zenioke Hondarribiari?
Hondarribiari gure artean gehiago zain
tzeko esango nioke! Artista gazteen
artean laguntza-taldeak sortzera animatuko nuke Hondarribia, espazio sor
tzaileak eraiki eta gure sorkuntzak ikusgarriago egin ahal izateko.
Esango nioke, halaber, gauzak pixkanaka
ikasten direla, eta inoiz ez dela ikasteaz
amaitzen, beti egongo dela informazio
berria gure zain. Gauza berriak xurgatu
eta onartu behar ditugula, eta bide horretan, gazteetan jarri behar dugula arreta,
beraiek baitira ideia berri eta irekiagoak
ekarriko dizkigutenak,
Gazteak gara etorkizuneko bidea!
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UDAL TALDEEN TXOKOA
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HAPOREN TRAMITAZIO BERRIA AURRERA
Azkeneko asteetan Hiri
Antolamenduko Plan Orokor
(HAPO) berriaren izapidetzeak
aurrera egiteko hainbat pauso
eman dira: herritarrek parte hartzeko lehen
saioa egin da, eta datozen asteetan gehiago
etorriko dira. Herritarrek aukera dute planaren izapidetzearekin lotutako informazio
guztia kontsultatzeko, helburu horrekin garatu dugun webgune baten bidez. Hirigintza

Saila dagoeneko hasi da planaren aurrerapenaren testua idazten, administrazioei eta
sailei dagozkien txostenak eskatu ondoren.
Udalaren osoko bilkurak 2017ko ekainean onartutako HAPOk hurrengo 12 urteetarako plangintza jasotzen zuen. Plan Orokor
horrek administrazioen oniritzia jaso zuen,
eta epaietan ez da planaren hirigintza-alderdirik eztabaidatu. Beraz, arduragabea
iruditzen zaigu aurretik egindako lan guztia

lehenengo eta behin atzera botatzea. Gure
taldeak proposatzen duen ibilbide-orria hau
da: aurretik egindako lana kontuan hartzea
eta egungo egoerara eta araudira egokitzea,
eta herritarren partaidetza prozesutik, teknikarien eta udal-taldeen ezagutzatik eta esperientziatik sortzen diren proposamenekin
aberastea.
		
EAJ-PNV

ZER EGIN ‘MULIATEKO ZULOA’-REKIN
Ttarrattenea eta Jose
Bergamin kaleen artean
izkina egiten, bada lurzoru
bat zeinetan oraindik eraiki ez duten. Muliate eremu osoa dago eraikia hura izan ezik.
Horregatik, ‘Muliateko zuloa’ izena jarri genion Abotsanitzen.
Herriarena da lurzoru hori, udala da
jabea. Eta herrian ez denez lur eraikigarri
asko geratzen, bere

biziko garrantzia du lur horrek publiko
izaten jarraitzea. EAJ-ren udal gobernuaren
planak beste batzuk dira: enkantean jarri,
etxebizitza pribatuak egin ditzaten.
Baina Abotsanitz Udal Taldeak badu
Muliateko zuloarentzako alternatiba: nagusientzako alokairuzko apartamentu publikoak eraikitzea. Euren beharretara egokituak, irisgarritasuna eta mugikortasuna
zainduko dutenak, bertan biziko direnei

bizitza kalitatean jauzi bat emateko aukera
emango dietenak.
Gure proposamena harago doa: Hondarribia Lantzenek eraiki eta kudeatuko ditzala. Izan ere, horretarako sortu zen erakunde
hori, etxebizitza publikoa eraiki eta kudea
tzeko. Balio dezala bada Muliateko zuloak
Hondarribiko Udalak etxebizitzaren zezenari adarretatik heltzen has diezaion.
		
Abotsanitz

HIRITARREN ARRETA ZERBITZURAKO ERREFORTZUA
Hondarribiko PSEEE taldea Denda Kalea
5-7an eta Denda kalea
11-15ean kokatuta dauden kaleen izena aldatzearen alde agertu da;
kaleei hurrenez hurren `Agustina Genua Saralegi kalea’ eta `Petra Laborda Zuazaregi kalea’

izenak jarriko zaizkie.
Gure ustez garrantzitsua da emakumeen
izenak egotea gure kale izendegian, urteetan
zehar gizartearen alor guztietan baztertuak
egon eta gero herria bidezkoagoa egiteko.
Hondarribiko kaleena ia erabat maskulinoa
den alorra da, eta saiatu behar dugu emaku-

meek izendegian jasotzen duten bazterkeriari
buelta ematen. Horrela, emakumeak ikusarazten ditugu eta udalerri honek haiekin duen
zorra kitatzen dugu. Azken batean, Hondarribiaren feminizazioa sustatzen dugu.
PSE-EE

Urtebeteko epean, 2020ko martxoaren
17tik 2021eko martxoaren 4ra, 250 ERTE
gauzatu dira Hondarribian. ERTE horietara 1500 langile baino gehiago bildu dira,
gehiengoa %51, ia 800, emakumezkoak.
Sektore edo jardueraren arabera gehien-gehienak, 141, %80 baino gehiago hiru kategorietan biltzen dira: Hotelak eta antzeko
ostatuak (9), Edari establezimenduak (64)
eta Jatetxeak eta janari postuak (68). Badaki

zenbat diren, zenbat langile dauden ERTEetan eta enpresak zeintzuk diren.
Hori guztia edozeinek jakiterik badauka, ez da posible larrialdi plan zehatza
egitea laguntza zuzenak, nahikoak eta bizkorrak emateko? Hondarribiko Udalak baleki... Batek daki!
EH Bildu

HONDARRIBIKO ERTEBETEKOA
Dezente kostatu zaigu
jakitea pandemiaren eragina
nolakoa den eta, are gehiago,
zenbatekoa den.
Informazioaren gizartean
bizi omen gara baina, dirudienez, Hondarribian ez zaigu garai hori iritsi. Egia esan,
informazioa egon badago, irisgarria eta
edozeinen eskuragarri. Guk lortu dugu eta
zuekin, irakurleokin partekatu nahi dugu.

ASPALDIAN HONDARRIBIAN
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ALAMEDAK ASPALDIKO GIROA BERRESKURATU DU
APIRILAREN 30EKO ANTXOA ERROMERIARKIN

HONDARRIBIA 294
2016ko Maiatza

HONDARRIBIA ETA GURE MUSIKA ESKOLA ERE EGOITZA
ETA PROTAGONISTA IZAN DIRA EMUSIK JAIALDIAN

Adin guztietako jendea bildu
zen antxoak eta sagardoa dastatu eta Imuntzo eta Belokirekin dantzan aritzera
Eguraldi aldetik egun borobila ez bazen
izan ere, apirilaren 30ean Alamedan egin
zen Antxoa Erromeriak arrakasta haundia
izan zuela esan genezake.

barrena
03: Herrian
enaren txokoa
14: Ingurum
ona
15: Albiste
keta
16: Elkarriz
tajea
18: Errepor
aren lehiotik
20: Histori
omia
22: Gastron

Deigarria ere adin guztietako jendea bildu
zela Hondarribiko Udaleko Euskara zerbittzuak antolatutako ekimenera. Bikote
gazteak umeekin, aspaldian Alamedan egin
ohi ziren erromeria horiek inoiz ezagutu
izan ez dituztenak, alde batetik.
Eta noski, adineko eta erromeria haien
nostalgikoak ere bai, ugari izan ziren.

GUSTURA ARITU ZEN JENDEA DANTZAN X. SAGARZAZU

ia
Azken hauen artean Politenea
baserriko
Hondarrib
lpenak82/ urterekin
Trini
Arruabarrena,
, eta bere Trintxerpeko Ilunbe dantza taldeko Maika
/ argita
arribia.orgsenarra, Luis Sorzabalbere, 84 urte bete Moreda. “Oso gustura ari gara dantzan
www.hond
berri dituena.
gaur eta giro polita sortu dela nabaria da.
Jende dexente etorri da eta antxoak eta
“Semea joka ari da musika taldearekin eta sagardoa ere, primerakoak dira”, esaten
hura ikustera etorri gara, baina bereziki, zuen dantzari honek.
gure gaztaroko dantzaldi haiek gogoratzea
polita da”, esaten zuen Trini Arruabarre- Dantza asko ez zuen egin Jose Antonio
nak.
Ortiz hondarribiarrak. Baina bere hitzetan, “oso ondo dago aspaldiko erromeria
Kanpotik etorritakoen artean zegoen
haiek gogora ekartzeko honelako gauza

NAGUSIAK

NAGUSIAK

Hondarribiar asko eta kanpotik etorritako
beste zenbait ere, hara hurbildu ziren, antxoak jan, sagardoa edan eta Imuntzo eta
Belokiren musikarekin gorputza astintzera,
orain aske erritmo azkarrekin orain lasai
eta bikoteari helduta zegokion momentuan.

02: Herrian barrena
11: Bordari-Satarka
18: Erreportajea
20: Elkarrizketa
miatzen
29: Ganbarako Kutxa

EMUSIK JAIALDIA DELA ETA GIPUZKOA PLAZAN EGIN ZEN KONTZERTUETAKO BATEN IRUDIA UTZITAKOA

egitea. Nabaria da adin bat daukagunontzat gustukoa dela, baina gaur bildu den
gazte jende kopurua ikusita ere, hauek ere
erromeriarako gogoa bazutela eta gustura ibili direla dirudi”.
Hondaribia eta inguruko jendea ez bakarrik, izan zen ere Alamedako Antxoa
Erromeriarekin kasualidadez topo egin
zuen jenderik ere bai, zenbait turisten kasuan, adibidez.

us / argitalpenak /

www.hondarribia.e

Katalunia, Austria eta Eslobakiako musikariak izan ditugu
gure artean kontzertuak eskaintzen, Musika Eskolako 150
gazte izan dira Donostia Arenan
egin zen irikiera ekitaldi nagusian
eta sei ikasle, jaialdiari amaiera
ibia zion Big Band kontzertuan
Hondarreman
aritu ziren

2016 jaialdia da esanguratsuenetakoa.
Jaialdi hau Europa osoko musika ikasleak elkartzeko egin ohi da eta aurten ekarri dute Donostiara, 8.500
gazteren
parte-hartzearekin.
F
G
IPUZKOAKO ORU
ALDUNDIA

Donostia, Gipuzkoako hiriburua, Europako Kulturaren Hiruburu ere badugu 2016. honetan.

Jaialdia ez da Donostian soilik egin, baizik
eta beste 59 eszenatoki desberdin izan ditu,
bai Gipuzkoa osoan zehar (Hondarribian
ere bai, nola ez) bai Bizkaian, Araban, Nafarroan, Iparralden edo Errioxan eta Cantabrian, besteak beste.

Hiriburutzaren ekitaldi programa zabalean, Europako 20 herrialdetako Musika
Eskoletako gazteak bildu dituen Emusik

Espainia, Bulgaria, Txekiar Errepublika,
Danimarka, Estonia, Finlandia, Frantzia, Alemania, Hungaria, Italia, Letonia,

Liechtenstein, Luxenburgo, Norvegia,
Austria, Polonia, Suedia, Suitza eta Herbeheretako 8.500 musika ikasle izan dira
Emusik 2016 jaialdian parte hartu dutenak, maiatzak 4tik 7ra.
Hondarribiko Musika eta Dantza Eskolak ere parte hartze nabarmena izan du
jaialdian.
Alde batetik, 150 ikasle inguru joan ziren
maiatzaren 6ko goizean Donostia Arena
pabiloi eta zezen plazan egin zen Emusik
jaialdiaren irekiera ekitaldi nagusian parte
hartzera. Gainera, Emusik 2016 ixteko
egin zen Big Band kontzertua, sei

KIROL KAIKO OBRA
NAGUSIA, IA PREST

GAUEZ HELDU ZEN
GURERA 17. KORRIKA

SAN ISIDRO EGUN
EDERRA

Duela 20 urteko apirilean, ia amaituta
zegoen kirol kai berriaren obra ekarri
genuen gure azalera eta barneko
orrialdetara. Lanak 1998an hasi eta
gerora gaurko gune komertziala
izango zena eraikitzea falta zen
bakarrik. Gainera, Xanti Gonzalezek
bera eta bere familia munduan
zehar 17 urtez itsasontziz eraman
zituen esperientziaren inguruko
liburua argitaratu zuen urte hartan.
Elkarrizketaren protagonista, Juan
Jose Etxaide, Guadalupeko apaiza izan
genuen.

Duela 10 urte, AEKren aldeko Korrikaren
17. edizioak gauerdi aldera egin zuen
bere ibilbidea Hondarribitik, ehunka
lagunen babesa jasoz. Gainera, aurreko
urtean jaiotako umeen 151 zuhaitz
landutu ziren Zuhaitz Egunean eta
Udalak Soroeta eta bertako kirolgunea
berritzeko proiektua aurkeztu zizkien
bizilagunei. Elkarrizketan, Odol
Emaileen Elkarteko delegatu Ane
Aginagalderekin aritu ginen blagan eta
erreportajean, Zumardian egindako
Antxoa Erromerian izandako giro
bikaina jaso genuen.

Duela bost urte, gure baserritarrek
ospatu zuten San Isidro egun
ederra ekarri genuen gure azalera.
Gainera, Emekik errefuxiatuen alde
bildutako arropa eta oinetakosk
Greziara iritsi zirenaren berri eman
genuen, eta hara joanak ziren zazpi
hondarribiar, Katsikaseko kanpalekuan
lan egin eta bildutakoa banatzera.
Gainera, europako Emusik jaialdia
geldiunea izan zuen Hondarribian eta
elkarrizketan, Kalean Kantuz animatzen
duten Benito Zubeldia eta Aitor
Ansarekin aritu ginen solasean.

tlf.: 943 11 10 30 · matxin arzu, 1 behea [ hondarribia ]
www.mayinutrizionista.com
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Espainiako
selekzioaren debuta
Hondarribian
(1913ko maiatza)
Espainian, “Foot-Ball”aren hastapenetan,
Irun Football Club (1902) edo San Sebastián Recreatión Foot-Ball Club (1904) bezalako talde gipuzkoarrak daude. Bi klubak
gaur egungo Irungo Real Union (1915) eta
1909an sortutako Real Sociedad de Futbol
taldearen enbrioiak dira. XX. mendeko hamarreko hamarkadaren hasieran, bi taldeak punta-puntakoak ziren Espainiako
futbol hasiberrian, jada talde kopuru

handia zuena. Hala ere, beste herrialde
batzuetan ez bezala, ez zen nazioarteko
lehiaketetan parte hartuko zuen talde nazionalik sortu – Garai hartan Joko Olinpikoetan soilik parte hartuko zuena –, beste
herrialde batzuetan ez bezala.
Azalpena Espainiako Futbol Kluben Espainiako Batasuna (RUECF), 1913ko otsa
ilean Alfontso XIII.ak Real titulua lortu

Pedro Barruso Barés
Historialaria

zuena, eta Foot-Ball Kluben Espainiako
Federazioa (FECF) elkarrekin bizi ziren
futbolaren banaketan bila zitekeen. Lehenengoa, 1912ko abenduaren 12an
Donostian sortua, Realeko zuzendariek
eta Hans Gamper F.C. Bartzelonako presidenteak bultzatu zuten. Enrique Pardiñas Barreiro Realeko presidenteak zuzendu zuen RUECF 1912 eta 1915 artean, eta
FECFren alternatiba gisa aurkeztu zen,
Espainiak oraindik nazioarteko partidarik jokatu ez izana aurpegiratuz. Real Sociedad eta F. C. Bartzelonaz gain, RUECFekoak ziren Bilboko Club Deportivo, Irun
Sporting Club, Real Club Coruña eta Auténtico de Pontevedra Sporting Club. Bere
aldarrikapenekin koherenteak izateko,
RUECFk laster antolatu zuen Espainiako
selekzio baten nazioarteko lehen partida
eta Amuteko zelaia izan zuen eszenatoki, Sporting Clubaren jabe
tzakoa, non,
1910eko urtarrilean, Bilboko Athleticek
kolore zuri-gorriak estreinatu zituen Racingen aurkako partida batean.
1913ko maiatzaren 25ean, Frantziako selekzioa biran zegoela eta nazioarteko sei
partida jokatu zituela probestuz, honen
amaiera bezala, RUECFeko jokalarien selekzioaren eta Football Associationeko Ligueko selekzio baten arteko partida bat

Espainiako selekzioaren hamaikakoa. Iturria: Fernando Arrechea

Inmobiliaria
Zuloaga kalea 8, Hondarribia
Tel: 943 64 11 56 · www.elduayen.com
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programatu zen, Jules Rimet, Munduko
Koparen sortzaile eta FIFAko presidente
izango zena. Espainiako selekzioa Ángel José Francisco Berraondo Ynsaustiri
(Donostia, 1878-Zaragoza, 1950) egokitu
zitzaion. Bere kirol ibilbidean Berraondo
Madrid C.F., San Sebastián C. F. eta Real
Sociedad taldeetako jokalaria izan zen,
ondoren Madril eta Reala entrenatuz.
Berraondok aurkeztu zuen selekzioa
Realeko bost jokalarik, Irungo Sportingeko hiruk (Racing Club ez zen RUECFeko
kide) eta Galiziako bi jokalarik osatzen
zuten. Hamaikakoa honako hauek osatu
zuten: Jose Agustin Eizaguirre (Reala);
Jose Mariano Arrate (Reala), Saturnino
Bello (Irun Sporting); Enrique Figueroa
(Irun Sporting); Bonifacio Echeverria
(Reala); Jose Perez Pombo (Real Club Coruña); Jose Florentino Angoso (Irun Sporting), Irunen jaioa eta 1928an Hondarribian hila (Cifiano Prada).
Fernando Arrecheak “Cuadernos de Futbol”en argitaratutako artikulu dokumentatuan jasotzen duen bezala, Espainiako
konbinatuaren lehen alineazio honetan
-zuriz jantzi zuen- hainbat alderdi bitxi daude. Adibidez, Minondo, Realeko
jokalaria, Guatemalan jaio zen, jatorriz
espainiarra, eta familiak dirutza handia
egin zuen bertan kafearekin.

Realera pasa zen. Jose Mariano Arratek
1920ko Anberesko Olinpiar Jokoetan parte hartu zuen, Espainiako selekzioaren
lehen esku-hartzea izan zena. Olinpiar
Jokoen Zeremonia Inauguralean “Espainia” kartela eraman zuen. Espainiako
selekzioko lehen atezaina, Jose Agustin
Eizaguirre Ostoloza zarauztarra, Ignacio
Eizaguirre Arregui nazioarteko atezainaren aita izan zen.
Bestalde, Frantziako konbinatuak, bere
ohiko elastiko urdinarekin, Chayriguès
(Red Star); Massip (Red Star), Gamblin
(Red Star); Lhermitte (Cercle Athlétique
de Paris); Barreau (F.E.C. levallois), Pellan (C.S. Athlétiques); Niggli (U.S. Cereilation); Turgli (Red TerelStar); Ikus
daitekeenez, Frantziako konbinatuaren
zatirik handiena Star Saretik zetorren,
1897an Jules Rimetek sortutako taldea,
Amuten egon zena, eta, gaur egun, Frantziako hirugarren mailan dagoena.
Partidaren garapenari dagokionez, lehen
zatia hutsean bukatu zen. Partidaren
azken txanpan, 75. minutuan, frantziarrak aurreratu ziren Lépageren gol ba-
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tekin, baina kronika batzuen arabera,
Lépagek ez zuen jokatu eta Eizagirreren
gol propioa izan zen. Garaiko kroniken
arabera, Frantziako gola suspergarri izan
zen erasora jo zuen espainiar konbinatuarentzat, eta partida berdintzea lortu
zuen Angosok, Arzuagari eman zion sarrera baten ondoren. Azken minutuetan
etengabeko setioa izan da frantziarren
atean, baina gola ez da mugitu. Berdinketarekin amaitu zen Espainiako Selekzioaren lehen partida.
RUECFek antolatutako nazioarteko lehen partida honen arrakastak erakunde
honek espero zuenaren kontrako ondorioak izan zituen. Honen oihartzunak
FIFAk eta Errege Etxeak bi federazioak
presionatu zituen bakea sinatu eta Espainiako Futbol Federazio bakar eta behin
betikoa sor zezaten, 1913ko irailean gertatu zena. Une horretatik aurrera, Espainiako futbolak beste norabide bat hartu
zuen, baina horrek ez digu ahaztarazi behar Hondarribian eta Amuteko zelai zaharrean Espainiako futbol selekzioaren
historiako lehen orrialdea idatzi zela.

1898an Donostiara joan zen ikastera eta
1910etik aurrera Realeko kide izan zen.
1913an Guatemalara itzuli zen eta Fernando anaiarekin batera (Donostia, 1901)
Guatemalako lehen nazioarteko partida
jokatu zuen Hondurasen aurka 1921ean.
Bonifacio Echeverria Buenos Airesen
jaioa zen, aita espainiarra eta ama euskalduna zituen. Antza denez, bere familia
ez zegoen futbolean jokatzearen aurka,
eta, horregatik, partida asko Casanova
izenarekin jokatzen zituen, euskarazko
abizenaren itzulpen libre batean. Kopa
txapelduna izan zen 1909an Donostiako
Txirrindulari Elkartearekin eta ondoren
Ikusleak Amute zelaian, 20ko hamarkadan. Iturria: Kutxateka (Fotocar)

San Pedro, 12 behea · Tel. 943030301 · sardara@sardara.eu
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Udaletxeko
altzairusarea
Koronabirus eritasunak eraginiko pandemia hasi baino lehen, artelan aipagarria
garatu zen Hondarribian: udaletxeko
altzairusarea edo altzairuzko zelosia.
Hala ere, pandemiaren ondorioz, artelana egin eta kokatua izan zen “zaratarik”
gabe, hau da, merezi zuen oihartzunik
gabe. Hori guztia, 2019. urtean.
Gaur den egunean, oraindik ere, pandemiak gure artean jarraitzen du, eguneroko
giza bizitza oztopatu eta kaltetuz, nahiz
eta, denborak lagun, gurean, pandemiaren
gogortasuna txikitzen ari da. Itxaropenerako berriak hasi gara entzuten pandemiaren balizko bukaeraren buruzkoak. Hala
bedi, ahalik eta lasterren! Hori dela eta,
Hondarribiko Udaletxean egindako artelana bisitagarri izango
denerako, altzairusarearen berri
emango dizuegu ekarpen honetan. Horretarako, bi iturriok erabiliko ditut: NS arkitekturaren estudioak emandako datu teknikoak
eta beraiek erabilitako oinarria:
Blanche Hennebutte Feillet artistaren “Vue de Fontarabie”, 1845ean
eginiko litografia.

dut neure, elkarren segidan.
Aita, Pierre Jacques FEILLET (1794-1855)
margolaria, Frantziako litografian aitzindarietako bat izan zen… 1834.ean bere
familiarekin Baionan kokatzen da.
Pierre Feilletek 1844tik 1855era Baionako Margo eta marrazki eskola zuzendu
zuen, Frantziako zaharrenetakoa, 1778.
ean ireki baizuen. Bere alabak, Hélène
(1812-1889) eta Blanche Feillet (18151886) margolari eta ilustratzaileak izan
ziren. Parisen jaioak baina bere lan nagusia Euskal Herrian garatu zuten, 1834.
ean Baionan kokatu zirenetik.

Koldo Ortega
Historialaria

Ilustratzaile erromantikoak, XIX. mende
erdian Euskal Herrian lan egin zuten oparoenetakoak izan ziren Feillet ahizpak.
Baionako marrazki eskolako arduraduna
izan zen Blanche bere aita ordezkatuz.
Parisko pintura saloian olioak aurkeztu
zituzten, baina, batez ere, litografiagile
bezala izan ziren ezagunak. Garaiko euskal paisaiaren irudiak eskaini zizkiguten
bereziki.
Blanche Baionako argitaldaria zen Charles Hennebutte-ekin ezkondu zen 1844.
ean eta bi ahizpek berarentzat lan egin
zuten.

FEILLET FAMILIA BAIONAN
Feillet familian kokatuko dugu
Blanche Hennebutte XIX. mendean, Baionan. Horretarako, Zumalakarregi Museoak eginiko
“Feillet ahizpak” ikerketa egiten
Blanche Hennebutte: “Vue de Fontarrabie” litografia. (1845) Koldo Mitxelena Kulturunea
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Blanche Feilleten senarrak, Charles Hennebutte inprimatzaile eta argitaratzaile
baionarrak, euskal turismoa sustatzeko
ahaleginak egin zituen, Baionatik Bilborainoko ibilbidea proposatzen zuten
zenbait argitalpenen bitartez. Bi ahizpek
argitalpen hauen ilustrazioak burutu zituzten, baita beraiek prestatzeko beharrezkoak ziren marrazkiak ere.
Blanchek Euskal Herriko herri hauek
margotu zituen: Azpeitia, Baiona, Bermeo, Bilbo, Hondarribia, Irun, Lesaka,
Mutriku, Ondarroa, Pasaia, Tolosa…

BLANCHEREN ARTELANA ALTZAIRUSAREAN

ta ahaztu behar azkenean argiak gelak
argiztatu behar zituela...Diseinua lortu
ondoren, azken irudia bektorizatu egiten
dugu, gero fabrikazio-prozesu “erraza”
da, ebakitzeko makineria, laserra bektorizazioaren ondorioa da.
Emakume atzerritar batek margotua
izateagatik, enklabearen berezitasunaz
jabetzeagatik, eguraldiaren baldintzak
islatu arte, azken batean, aurreko paragrafoetan azaldutako guztia laburbiltzeagatik, irudikapen hau eraikinera
sartzeko eskailera monumentala korten
altzairuzko sareta batera eraman da.
Mozteko altzairuzkoa da, herdoildutako
altzairuzkoa. Bere konposizio kimikoak
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garatzen duen oxidoak, era berean, korrosio atmosferikotik babesten du, bere
ezaugarri mekanikoak galdu gabe.
Eskailera horretan ez zen esku hartu,
eta eraikuntzaren ardatza da. Bere goiko
errematea, orain, proiektu honen haria
da. Hizkuntza erraza eta asmo handirik
gabekoa erabiltzen saiatuz, XXI. mendearekin bat datozen baldintzak itzuli nahi
dizkio eraikinari.
Sareta edo zelosia 2019. urtean jarri zen,
NS arkitektura eta hirigintza enpresak gauzatua. Arkitektura estudioa Hondarribian
kokatuta dago 2007. urtetik aurrera, Irene
Iparragirre Dapena (Irun) eta Carlos Lopez
Saralegi (Bilbo) arkitektoak direlarik.

NS arkitekturaren estudioak eman dizkigu altzairusarearen nondik norakoak.
Proiektua egin zenetik, ulertu dugu hondarribiarrek, bertako jende guztiek, ez
luketela hain izaera berezia izango, gure
herriaren kokaleku aparta izan gabe. Beraz, esku hartzearen haria kokalekuaren
eta jendearen ingururukoan datza. Eta
aurkitu dugun eta erabiltzen genituen
puntu guztiak dituen laburpen bat Blanche Hennebutte Feilleten lan hau da…
Prozesua honako hau izan zen:
koadroaren argazkia digitalki eraldatu
genuen, informazioa sinplifikatuz. Fun
tsean, eraikinen perimetroarekin geratu
ginen, baina konposizio-kontua izan zen,
espazioak “betetzen” joan ginen, ez baiBlanche Hennebutte Feillet-en artelana Hondarribiko Udaletxeko altzairusarearen oinarria

proiektuak

erreformak ITEak
diseinua

T. 943 53 08 41
arkitektura@enean.eus
Gabarrari 14, behea
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Literatura eta musika
EZ DAKIT ZERTAZ ARI ZAREN
Ana Malagon Zaldua
BI URTE
Bere asperdura eta nazka guraso
dibortziatu baten etxetik bestearenera
garraiatzen dituen nerabea; aita enpresaria hil ondoren beren erdipurdikeriarekin zer egin ez dakiten seme-alabak;
ahizpa atxilotu dutela-eta, haren kargu
egitera doan klausurako moja; gaueko
txanda baten ondoren, ama zaharra
sarturik daukan erresidentziara doan autobus-gidaria...
Pertsonen inguru hurbilean kokatzen ditu egileak tragedia izatera iristen ez diren drama txiki hauek, ironia erabiliz urruntze
modura eta garraztasuna defentsarako babes gisa. Trikuaren
arantza horien azpian, baina, giza haragia suma daiteke dardarka, gozotasun apur baten eske. Gaurko eta hemengo gizartearen ispilu baldin bada ipuin-bilduma hau, ezin esan oso eder
agerrarazten gaituela.

LORERIK GORRIENA
(XIV ETXEPARE SARIA 2020)
Itziar Otegi Aranburu /
Sandra Garayoa (Il. )
—Ama, zergatik ez zara zu zeu joaten lore
gorrien bila?
—Ezin dut, maitea.
—Zergatik?
—Mila aldiz entzun duzu… behin, txikia nintzela, amonaren etxera
bidali ninduen amak. Ez atera bidetik, esan zidan, ez hitz egin inorekin, ez
geratu loreak biltzera […]

Ernesto Villar
Musikazalea

Heriotza
izan
da
pandemiaren
gertaerarik
larriena. Jarraian ekonomi krisia, jendearen egoera
animikoaz batera. Gazteak, musikarekiko erlazioan
bereziki, galtzaile izan ditugu oraingo honetan ere.
Badago gaztaroan aurki dezakegun energia berezi
bat luzaroan erreplikarik aurkitzen ez duena. 18-20
edo 22-25 urte bitartean gertatzen ez direnak (epe
motza) galduta bezala jo ditzakegu. Musikarientzat
edo taldeentzat garrantzi handia dauka adin
horietan egindakoak. Nire kasuan, eta herri mailari
lotzeagatik, pandemia hau 1992-94 epean gertatu
izan balitz ORGASMIC TOOTHPICKS, BETI MUGAN,
ILLUSIONS eta SOROTAN BELE taldeak ez ziren
agian inoiz sortuko, beraz Underribi alboko eszena
ez zen beharbada gertatuko, eta eszena hori gabe
auskalo Psilocybe sortzeko baldintzak nolakoak
izango ziren. Guzti hori gabe askoz pobreagoa
izango zen nire ibilbidea. Orain gertatzen ari ez
dena hutsune bilakatzen ari da, aukera pila airean
galduko da ziurrenik. Entsegu lokalak itxita,
kontzertu emanaldiak murriztuak edo bizitzetatik
desagertuak: hau panorama!. Musikak, gizarteak,
bi urtez galduko du gazteen sorkuntza eta energia
sortzailea. Eta gazteei gaztaroaren une errepika
ezinak ez zaizkie bueltatuko. Ez dakigu ongi, ez, zer
lapurtu digun egoera aluzinante honek.

«Lorerik Gorriena» ipuin klasiko batetik abiatzen da, oinordetzan
jasotzen ditugun beldurrei eta marra gorriei buruz aritzeko. Istorio honetako protagonistak erabaki beharko du etxean geratuko
den edo, aitzitik, basoan sartu eta otsoari aurre egingo dion.
Beldurra gainditu eta nork bere bidea hartzeko gonbita egiten du
ipuin honek.

GESTIOA:
· Kontuhartzailetza,
Fiskala eta
Lanarekin lotutakoa
· Aseguruak
San Pedro, 3 · Atzekaldea / Fax: 943 11 05 45 / Tel.: 943 64 03 66

Hondarbiko Hitzak
Ketxus Ponce
Euskaltzalea
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Denborapasak
S

U

D
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PAIAN PAIAN
Poliki, xuabe xuabe...
- Goazemizu PAIAN PAIAN
- Lana hori ondo egin behar duk ehhh...PAIAN PAIAN intzak
- Etzanela hain azkar giyatu
- Bai ama lasai... PAIAN PAIAN fango naiz

JARTU ( jartú)
Jarri, ezarri, ipini
- Atoz honera ta mahaia JARTU, laxter bazkaldu bihar dugu ta...!!!

PORTUA
Hiriko auzorik adierazgarrienetakoa da. Marinel kutsu berezia
izanik, bertako eguneroko bizitzaren ardatz garrantzitsua da.
Bertan jaiotakoak eta bertako biztanleak PORTUARRAK dira
(batzuk ere Portugarrak esaten dute).
Askok eta askok euskaraz ere MARINA deitzen diote eta euskaraz
jatorriko izena PORTUA da.
- Eguardian zerbait hartzeko Marinan geratu gera.
EZZZZZZZ...TXARKI...!!!
- Eguardian zerbait hartzeko PORTUAN geratu gera
hondarbiko.hitzak

GOZOTEGIA
KAFETEGIA
San Pedro, 4 · 20280 HONDARRIBIA
Tel: 943 641 047

K

U
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GANBARAKO KUTXA – LEHIAKETA
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1923. urteko
argazki ederra,
Inocencia Alcainen
eskutik
Hilabete honetan gure atal honetara
dakargun irudiak 98 urte ditu. Inocencia
Alcainek bidali digu 1923. urteko irudi
eder hau, eta bertan ageri diren ia guztien
izenak ere identifikatu dizkigu.

sonak ezazagunak dira igorlearentzat, eta
jarraian datozenak, honako hauek: Florentino Campandegui, Ines Olascoaga, Manuel Alcain, Florencia Sagarzazu, Francisca
Galarza eta Ambrosio Arizmendi.

Ezkerretik eskubirantz, lehenengo bi pert-

Gure eskerrik beroenak Inocenciari, argaz-

ki zahar hau gu guztiokin partekatzeagatik!
Zuek, irakurleok, anima zaitezte beti,
zuen etxeetako irudi horiek begiratu eta
guri bidaltzera. Herritar guztiekin partekatu eta memoria polita egiteko aukera da.

BALDINTZAK:
•
•
•
•

Paperean argitaratzeko erresoluzio/tamaina egokia (300 ppp).
Antzinatasuna: 1970. urtea baino lehenagokoa.
Argazkian ageri diren pertsonei buruzko datuen erabileraren ardura igorlearena izango da.
Baloratuko dira: antzinatasuna, ikusgarritasuna eta argazkian ageri diren pertsonak identifikatzea.

Bidali zuen argazki horiek eta hauei buruzko xehetasunak, zuen izen-abizenak, helbidea eta telefonoarekin
batera, hondarribia.aldizkaria@gmail.com helbidera, datorren hileko 15a baino lehen.

Dastatu Gure Gosariak...
Kafe ezberdinak, zukuak, ama masa ogi txigortu
desberdinak, zure gusturako tostak
(urdaiazpikoa, ahuakatea, ...)

Pl. Muliate 10 HONDARRIBIA
+34 943 122 128
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Agustiña Genua eta Petra
Laborda plazak izendatzea
erabaki du Udalak
Hondarribiko kaleetan beste bi emakumeren izen gehiago egongo dira hemendi aurrera. Maiatzaren 6ko Osoko Bilkurak, Udalak eta Emeki Elkarteak gure
hiriko kale izendegian emakumearen
presentzia ugaritzeko martxan duten
elkarlanari jarraipena emanez, Agustiña
Genua eta Petra Laborda plazak izenda
tzea erabaki zuen.

Genuak, Agustiña Genuaren familiaren
izenean “eskerrak” eman zizkien Emekiri eta Udalari “Urte askoan hemen aritu gara aurrera eta atzera, ama ia azken
egunerarte hemen egon zen lanean baserriko barazkiak ekartzen, eta ilusioa
egiten digu plaza honek bere izena eramatea”, aitortu zuen Juan Pablo Gonzalez
Genuak.

Erabaki formalaren bezperan, Emekirekin eta Agustiña Genuaren sendikoekin
egindako agerraldian, Gotzone Larrarte
Ongizate alroko zinegotziak azaldu zuen
“duela aste batzuk Martxoak 8 plaza
izendatu eta inauguratu” egin zela eta
“oraingoan, beste bi plazatxori izena”
emango zaiela.

EMEKI Elkarteko Tzane Carrillok ere

“poza” adierazi zuen. “Udalari egindako
proposamenak aurrera doaz eta lan honek bere garrantzia duela uste dugu.
2005ean Emekitik Agustiña Genua gogoratu genuen, gero Alde Zaharreko bizilagunek 2016an omenaldi ederra egin
zioten eta plaka bat jarri ere inguruan.
Orain ofizialki izango da, bai hau baita
kale bereko ‘Petra Laborda’ ere, eta bide
horretatik lanean jarraitu behar dugula
uste dugu”, esan zuen Emekiko kideak.

Horrela, eta inguruko bizilagunen helbide eta etxeen zenbakietan inolako eraginik izan gabe, Denda kalean dagoen
plaza ‘Agustiña Genua plaza’ izatea erabaki da eta kale berean aurrerago dagoen
inguruari ‘Petra Laborda plaza’ izena jarriko zaio.
Bai Udalak bai Emekik ere “kale izendegian emakumeen izenak edo tematikak
agertzea garrantzitsua dela” uste dute,
eta “lan horretan jarraitzeko asmoa” berretsi zuten agerraldian.
Familiaren eskerrak
Bere

aldetik,

Juan

Pablo

Gonzalez
Udaleko eta Emekiko ordezkariak eta Agustiña Genuaren semea, azken honen izena emango duen plazan.

SARRAILAGINTZA
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Txiplau poligonoa, 1 · Tel: 943 64 36 42 / Fax: 943 64 60 94
Santiago kalea, 21 · Tel: 943 64 17 88 · HONDARRIBIA
www.ferreteriamarinel.com · info@ferreteriamarinel.com
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2021eko APIRILA

Eguraldia
FENOMENOAK

10

0

5

0

EURI EGUNAK

EKAITZ EGUNAK

IHINTZ EGUNAK

BEHELAINO EGUNAK

TENPERATURA

HAIZE INDARTSUKO EGUNAK

(GEHIENEZKO BOLADA >= 50 km/h)

PREZIPITAZIOAK

2021.04.01

2021.04.08

8.0°

13.5°

48.7

ALTUENA

BAXUENA

BATEZ BESTEKOA

28.1°

0

2021.04.11

19.6

10

HILEKO EURIA
(mm)

PREZIPITAZIO ALTUENA

EURIA EGIN DUEN
HILEKO EGUN KOPURUA

2021.04.12

2020.04.27

EGUZKI ORDUAK

PRESIOA

190.6

%47

6.4

1029.4

1005.0

1016.3

GUZTIRA

BATEZ BESTEKOA HILABETEAN

EGUNEKO BATEZ BESTEKOA

ALTUENA
(Hpa)

BAXUENA
(Hpa)

BATEZ BESTEKOA
(Hpa)

Arrantzale Kofradia
Antxoa

182.738,30 k

Itsas aingira

Sardina

13.693,60 k

Zarakuntza

Berdela

1.154.633,10 k

142,40 k
13.693,60 k

Liburutegia
BAZKIDE BERRIAK

LIBURU BERRIAK

MAILEGUAK

5

43

412

HAURRAK

HELDUAK

GIZONEZKOAK

EUSKARAZ

EUSKARAZ

“Tximaokerren pikondoa”
ANA GARCIA-CASTELLANO

“Aitaren etxea”
KARMELE JAIO

EUSKARAZ

EUSKARAZ

“Akame ga kill”
TAKAIRO

“La hora de las gaviotas”
IBON MARTÍN ALVAREZ

GAZTELANIAZ

GAZTELANIAZ

5

106

1444

EMAKUMEZKOAK

GAZTELANIAZ

GAZTELANIAZ

10

55

60

GUZTIRA

GAINONTZEKOAK

GAINONTZEKOAK

GEHIEN MAILEGATUTAKO LIBURUAK

TELEFONO ERABILGARRIAK
AIREPORTUA

943 66 85 00

ERTZAINTZA

943 53 88 60

IRUN–HONDARRIBIA AUTOBUSAK

943 64 13 02

RADIO TAXI

943 63 33 03

ARMA PLAZA FUNDAZIOA

943 64 46 23

EUSKALTEGIA

943 64 12 16

ITSAS ETXEA ANBULATEGIA

943 00 76 40

SAINDUA GAZTELEKUA

943 64 31 98

ARRANTZALEEN KOFRADIA

943 64 11 34

EUSKARA

943 11 12 41

KASINO ZAHARRA

943 64 47 04

SOS DEIAK

ARTXIBOA

943 11 12 87

GAZTEEN ZERBITZUA

943 64 47 52

KULTURA

943 11 12 83

SUHILTZAILEAK

112

943 11 12 11

GIZARTE LAGUNTZA

943 11 12 91

KZGUNEA

943 02 36 52

TAXI GELTOKIA

943 64 12 56

GURUTZE GORRIA

943 22 22 22

LIBURUTEGIA

TURISMO BULEGOA

943 64 54 58

TXINGUDIKO ZERBITZUAK

943 63 96 63

BAZ
BIDASOA ESKUALDEKO OSPITALEA
DIRU–BILKETA

010

943 00 77 00
943 11 12 55

943 11 12 61

LORAITZ HAURRESKOLA

943 64 71 37

OGASUNA

943 11 12 51

943 11 12 21

PARROKIA

943 64 26 65

PREBENTZIO KOMUNITARIOA

943 11 40 00

D.Y.A.

943 46 46 22

HONDARTZA KIROLDEGIA

DONOSTIA-HONDARRIBIA AUTOBUSAK

943 64 13 02

IDAZKARITZA

EPAITEGIA

943 11 12 71

943 11 12 85

HIRIGINTZA

IRUNGO TREN GELTOKIA

902 32 03 20

943 64 25 48

UDALETXEA
UDALTZAINGOA

112

943 11 12 13
943 11 13 13 / 902 20 30 99

jarri hemen zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz “utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.
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Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz “utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.
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